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2 meddelanden
Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
6 december 2021 12:44
Till: bengtarne.r@gmail.com
Kopia: Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>
Hej!
Har genom vår gemensamma vän Hasse Forsman fått se din fina dokumentation om dina äventyr under utbildningen
i A-dykskolan.
Att du vill skänka denna både intressanta och fina skatt till Svensk Dykerihistorisk Förening är en stor förmån för oss.
Naturligtvis ersätter vi dig för dina utlägg för plastfickor m m.
Vi ska ta väl hand om denna dyrgrip och bl a "förvara" den i digital form för besökare att ta del av. Lite mindre slitage
även om den finns att beskåda i de ursprungliga albumen också.
Vi tackar på förhand.
Bästa hälsningar
Birgitta Forsén
Svensk Dykerihistorisk Förening

bengt arne runnerström <bengtarne.r@gmail.com>
6 december 2021 14:38
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Forsman Hans <hans.forsman1@icloud.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Örnhagen Hans
<hans@ornhagen.se>, Jangvik Tomas <tomas.jangvik@gmail.com>
Hej och tack Birgitta Forsén för dina vänliga rader!
Det gläder mig att Svensk Dykerihistorisk Förening
vill ta emot mina album och usb från värnplikten som gåva.
De är tidsdokument inifrån utbildningen i Flottan 1966-67
till Attackdykare, som inte längre finns.
Jag ritade jämt! Fick jag en stund över, kom ritblock och
penna fram. Före och efter värnplikten arbetade jag som
reklamtecknare på SvD i Stockholm. Mina idoler var tidningstecknarna på SvD och DN. Drömmen var att bli som
dom : Birger Lundqvist, Rit-Ola, Anders, Hasse Eriksson,
eller Björn Berg.
Efter värnplikten 1967 visade det sig att tidningarna slutade
anställa tecknare. Det blev väl för dyrt att ha en journalist,
en tecknare och kanske en fotograf med på reportage. Yrket
dog ut! Jag läste vidare på Konstfack och blev Bildlärare och
sedan Illustratör. Är fortfarande igång, men pensionär 77 år!
BAR

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1718396980632669339&simpl=msg-f%3A17183969…

1/2

2021-12-08 20:41

Gmail - Bildskatten

Bengt Arne Runnerström
Gustafsberg 448
SE- 451 91 Uddevalla
BAR 070-579186
bengtarne.r@gmail.com
_____________________________
FRIA HÄNDER illustration
_____________________________
LÅNGEDRAGSJULLEREGISTRET
www.julleregister.se
_____________________________
[Citerad text är dold]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1718396980632669339&simpl=msg-f%3A17183969…

2/2

